
ــــدد43قائمة عــــــ  

 العدد االسم واللقب رقم الملف

  .1 محسن  ناصفي 0101-009574

  .2 البشير الخطوي 0101-009576

  .3 نجيب  الفاسي 0101-009584

  .4 عمار تليجاني 0101-009585

  .5 غالية النوالي 0101-009586

  .6 المنجي  بالطيبي 0101-009589

  .7 المولدي الماجري 0101-009590

  .8 محمد الراشد بركاوي 0101-009592

  .9 عبد الباقي الخلفي 0101-009593

  .10 الحبيب  حامدي 0101-009598

  .11 محمد الجزيري 0101-009609

  .12 ليلى  السعيدي 0101-009610

  .13 الصادق  الفرشيشي 0101-009612

  .14 رضى  معيزي 0101-009615

  .15 ابراهيم  سليماني 0101-009619

  .16 بن احمد  الحافيعز الدين  بن علي  0101-009622

  .17 حمودة بن محمد 0101-009626

  .18 بدرالدين  العمراني 0101-009629

  .19 رابح  زعفوري 0101-009633

  .20 محمد المولهي 0101-009642

  .21 عبد القادر مستور 0101-009659

  .22 نور الدين الحبيبي 0101-009684

  .23 بوقراض علي 0101-009689

  .24 مبروك  بوراوي 0101-009690

  .25 احمد قيطوبي 0101-009692

  .26 بسمة الشتيوي 0101-009693

  .27 سفيان الكالعي. 0101-009708

  .28 صالح  عسكري 0101-009709

  .29 محمود  عمار 0101-009711

  .30 المنصف  زقام 0101-009716

  .31 جمال  عمامة 0101-009718

  .32 عبد العزيز بن علي بن أحمد سالمة 0101-009721

  .33 البشير  قدوار 0101-009724

  .34 ابراهيم   ابراهيم 0101-009727

  .35 محمد علي  بوقطاية 0101-009729

  .36 عبد الوهاب  عامر 0101-009731

  .37 فيصل بوبكر 0101-009752

  .38 الشريف  دريدية 0101-009754

  .39 هللا عبد علي  بن 0101-009757

  .40 عبد  القادر  بن  عمر 0101-009758



  .41 جالل بن عاللة بن صالح عيادي 0101-009760

  .42 ابراهيم  عريف 0101-009765

  .43 نجيب بالل 0101-009768

  .44 الناصر  بن محمد بنرابحة 0101-009769

  .45 زهير  بريره 0101-009770

  .46 محمد بن العابد بن محمد  قاسمي 0101-009784

  .47 توفيق ابراهيم 0101-009792

  .48 عبد الكريم البعلوش 0101-009796

  .49 فرج  بالحاج عمر 0101-009797

  .50 صالح الدين  قفراشي 0101-009809

  .51 محمد الصالح سعد 0101-009814

  .52 ناجي معروفي 0101-009815

  .53 عبد القادر بوزيان 0101-009816

  .54 مهدي المبروك 0101-009821

  .55 المعز  المعاوي 0101-009822

  .56 محمد  الخلفت 0101-009823

  .57 علي الرياحي 0101-009824

  .58 عمر  القريوي 0101-009832

  .59 أحمد المسروحي 0101-009833

  .60 إسكندر بن محمد  بن الطاهر بنعلي 0101-009839

  .61 عماد الدين مبارك 0101-009843

  .62 نبيل  بن صالح 0101-009845

  .63 عادل  الخياري 0101-009854

  .64 عمارة بنجالب 0101-009856

  .65 صالح الدين بن عمر 0101-009865

  .66 احمد  خديمي 0101-009866

  .67 فى  الكيالمصط 0101-009871

  .68 إبراهيم  بن حمودة العياري 0101-009877

  .69 محمد المهدي  جالصي 0101-009879

  .70 سامي  بن صالح 0101-009883

  .71 رشاد  صويلح 0101-009886

  .72 سفيان  النجار 0101-009888

  .73 محمد  بالريش 0101-009891

  .74 علي  الشنوفي 0101-009899

  .75 الحاج محمد سفيان  بن 0101-009900

  .76 سامي  القدي 0101-009901

  .77 محمد الهادي  العوزاري 0101-009908

  .78 نور الدين  محمدي 0101-009912

  .79 المنجيالمرغني 0101-009915

  .80 عبد الرحمان الجليطي 0101-009918

  .81 رضى بن محمد بن النفطي شعيرات 0101-009922

  .82 محرز بن المختار بن علي   الدريسي 0101-009937

  .83 جمال بن محمد بن علي بعزاوي 0101-009939

  .84 المنصف  غريبي 0101-009942

  .85 محمد الهادي بعزاوي 0101-009944



  .86 يوسف العوشاري 0101-009952

  .87 علي  بوسعده 0101-009959

  .88 عادل رمضان 0101-009960

  .89 الحاج عليعبد الرحمان  0101-009961

  .90 عبد الرزاق بن محمد النفطي القصير 0101-009966

  .91 لطفي المحمدي 0101-009974

  .92 عبد الناصر  منصور 0101-009975

  .93 عبد الكريم الحناشي 0101-009977

  .94 شعيب  سمير 0101-009979

  .95 الحسين بوعزيزي 0101-009985

  .96 محمد الناصر  الدباك 0101-009986

  .97 محمد بنعبد هللا 0101-009989

  .98 أحمد بن المكي بن احمد الثعالبي 0101-010001

  .99 عبد القادر  الفرجاني 0101-010002

  .100 محمود  روابح 0101-010008

  .101 الفاضل  بنحسين 0101-010013

  .102 قيس معالي 0101-010017

  .103 محمد  مصدق 0101-010027

  .104 انور  كريم 0101-010034

  .105 محمد  المحجوبي 0101-010036

  .106 شاكر  الزرلي 0101-010037

  .107 ابطمحمد بن الحسين بن خميس  مر 0101-010039

  .108 الميداني  دخيل 0101-010041

  .109 حمد  بلحاج ابراهيم 0101-010044

  .110 بن قيراطوسيلة  0101-010060

  .111 هدى  بن قيراط 0101-010062

  .112 صالح عزيزي 0101-010073

  .113 عمر الجليدي مباركي 0101-010075

  .114 خالد بوعالق 0101-010077

معاويةةةةةة  بةةةةةن الطيةةةةةب بةةةةةن الطةةةةةاهر  0101-010078
 بنسليمان

115.  

  .116 ابراهيم  بنقي 0101-010084

حمةةةةةةودة بةةةةةةن زيةةةةةةن العابةةةةةةدين بةةةةةةن  0101-010093
 عبدالرحمان التركي

117.  

  .118 المكي  اعمارة 0101-010102

  .119 الحسين بنزروق 0101-010109

  .120 علي المحجوب 0101-010112

  .121 محمد الهادي بن رحومة 0101-010117

  .122 حسن بنخليفة 0101-010125

  .123 نادر محفوظي 0101-010136

عبةةةد الةةةرزاق بةةةن الطةةةاهر بةةةن نصةةةر  0101-010140
 المكور

124.  

  .125 الفاهم  زعبوطي 0101-010144

  .126 محمد  الحناشي 0101-010147

  .127 سامي المؤدب 0101-010148



  .128 نور الدين  بن سالم 0101-010149

  .129 أحمد  بن منصور 0101-010151

  .130 هيكل بن عبد الرزاق بن حسن  االدب 0101-010154

  .131 لح  غريبصا 0101-010158

  .132 محمد  رحيمي 0101-010160

  .133 منصف القيزاني 0101-010164

  .134 علي  بن مبروك 0101-010167

  .135 الطاهر  الشادلي 0101-010174

  .136 بشير  المستوري 0101-010176

  .137 عبد الجبار  الجميعي 0101-010177

  .138 الزين  الزغالمي 0101-010180

  .139 العوني  الصالحي 0101-010182

  .140 محمد على  الحريزي 0101-010184

  .141 محمد رضا بوغانمي 0101-010185

  .142 هللا  مساهلي عبد 0101-010186

  .143 الواثق باهلل ساري 0101-010187

  .144 محمد  الرياحي 0101-010193

  .145 صالح  بن عمارة بن احمد السياري 0101-010219

  .146 محمد الطاهر مباركي 0101-010229

  .147 محمد الفقيرة 0101-010232

  .148 صالح  خلفلي 0101-010234

  .149 محمد عمر 0101-010235

  .150 جالل مبروك 0101-010237

  .151 زهير الهاشمي 0101-010241

  .152 الحبيب  الظاهري 0101-010242

  .153 الحبيب  مباركي 0101-010249

  .154 رفيق  محجوب 0101-010251

  .155 نور الدين  بلخوجة 0101-010254

  .156 المحفوظ  بوزيان 0101-010255

  .157 د  الصفاقسيمحم 0101-010257

  .158 عبد الرزاق  الدريدي 0101-010266

  .159 وحيد السرايري 0101-010268

  .160 عبد القادر الفقي سعيد 0101-010269

  .161 رابح العقيلي 0101-010274

  .162 عمر  الماجري 0101-010279

  .163 لطفي الجباري 0101-010280

  .164 محمود محفوظي 0101-010282

  .165 عزالدين بنبلحاج 0101-010290

  .166 الهادي  مسعودي 0101-010291

  .167 عبد الخالق  العلوي 0101-010314

  .168 مراد بن بركة 0101-010330

  .169 نصر الدين  جويدة 0101-010348

  .170 محمد  دغسني 0101-010352

  .171 الحبيب  نصر 0101-010357

  .172 الهادي  الفقيه حسن 0101-010359



  .173 فتحي  ساعدي 0101-010368

  .174 فهمي عبداوي 0101-010370

  .175 عماد  كالعي 0101-010377

  .176 رضا  الزقرني 0101-010382

  .177 منير  االسود 0101-010385

  .178 ميمون بن منصور بن محمد اللواتي 0101-010386

  .179 بشير بن محمد بن الصادق برعومي 0101-010388

  .180 محمد علي بن عمر بن علي الهداجي 0101-010394

  .181 محمد  بنمسعود 0101-010401

  .182 لقابسيحاتم  ا 0101-010403

  .183 منجي  ونان 0101-010409

  .184 الحوات عمري 0101-010411

  .185 احمد  بنعمر 0101-010420

  .186 بلقاسم بنجابر 0101-010424

  .187 إبراهيم بن حسين بن يحمد   بوريشة 0101-010425

  .188 السحبي  اللباد 0101-010427

  .189 الهادي  االبيض 0101-010428

  .190 محمود  اللباد 0101-010429

  .191 الطيف ابن قويعة 0101-010431

  .192 محمدبن ابراهيم بن صالح  الدالي 0101-010440

  .193 محمد مفتاح 0101-010441

  .194 شكري عرباوي 0101-010445

  .195 المنصف  عواضي 0101-010446

  .196 األسعد رداوي 0101-010457

  .197 الهادي  عياري 0101-010458

  .198 سامي  الحسني 0101-010462

  .199 عبد الفتاح حسناوي 0101-010464

  .200 الهاشمي بوعبد هللا 0101-010470

  .201 الحامديمصطفى  0101-010475

  .202 عبد العزيز  بن هالل 0101-010480

  .203 جمال الدين  فرحات 0101-010485

  .204 الرشيد العبيدي 0101-010488

  .205 عبد الرزاق بن عبد القادر 0101-010493

  .206 محمد الهادي  عجيمي 0101-010501

  .207 د عراربةبرهوم  بن محم 0101-010504

  .208 صالح بن زيد بن عمر االسود 0101-010505

  .209 محمد تليلي 0101-010508

  .210 محمد علي  االزيدي 0101-010521

  .211 فيصل  الدشراوي 0101-010538

  .212 احمد شعبة 0101-010539

  .213 عبد الحفيظ  شهر مصطفى   نصري 0101-010540

  .214 شعبان  قاسم 0101-010541

  .215 علي  الدريدي 0101-010560

  .216 عبدهللا  منصوري 0101-010565

  .217 محمد بلطي 0101-010566



  .218 علي  قرامي 0101-010568

  .219 الناجي رمضاني 0101-010570

  .220 المنجي عبدلي 0101-010571

  .221 بلقاسم مسعود 0101-010573

  .222 نورالدين  بولعراس 0101-010577

  .223 مراد  الماجري 0101-010579

  .224 شاكر  شوالي 0101-010589

  .225 صالح  بن عمارة 0101-010599

  .226 كريم  بن محمد بن بوجمعة ماكني 0101-010604

  .227 كمال  بدروني 0101-010605

  .228 إدريس بن محمد بن صالح  إدريس 0101-010606

  .229 صالح الدين  العلوي 0101-010607

  .230 االزهر  عبيدي 0101-010608

  .231 محمد الحبيب حميدي 0101-010611

  .232 رشاد  بوربيع 0101-010612

  .233 المنصف ابراهمي 0101-010617

  .234 البشير  لملومي 0101-010620

  .235 محمد الغربي 0101-010623

  .236 نزار الرياحي 0101-010626

  .237 المنصف بن االزهر بن هالل   عليبي 0101-010629

  .238 لطفي  الخزامي 0101-010637

عمةةةاد بةةةن محمةةةد الحبيةةةب بةةةن محمةةةد  0101-010638
 الطرابلسي

239.  

  .240 بن علي بن حميد  الزرليالعادل  0101-010643

  .241 مصطفى  يحياوي 0101-010644

عبةةةد السةةةتار بةةةةن عثمةةةان بةةةن علةةةةي   0101-010645
 العبدلي

242.  

عبةةد الةةةرزاق بةةةن محمةةةد بةةةن الحبيةةةب  0101-010647
 نصرهللا

243.  

  .244 عبد الكريم العباشي 0101-010648

  .245 خالد  بن محمد الطيب الخضراوي 0101-010655

  .246 ارعبد الوهاب  عم 0101-010665

  .247 احمد بن عبد هللا بن بقاسم   خميلي 0101-010668

  .248 عبد  الحميد بن المومن  بناني 0101-010676

حسةةةةةن بةةةةةن محمةةةةةد بةةةةةن التوهةةةةةامي   0101-010680
 السنوسي

249.  

  .250 عبد الواحد  الدريسي 0101-010683

  .251 درة العيادي 0101-010686

  .252 محمد الحبيب  صولة 0101-010687

  .253 ايليخميس  الن 0101-010693

  .254 فيصل بن علي بن الطاهر  مازيغ 0101-010695

  .255 نور الدين بن حامد بن ابراهيم عكير 0101-010696

  .256 محمد  بن الحاج عبد الغفار 0101-010698

  .257 خالد العقبي 0101-010701

  .258 محمد  العربي 0101-010706



  .259 فيصل    قربع 0101-010708

  .260 مختار  بن سعد لشيهب 0101-010721

  .261 نور الدين  بن حمودة 0101-010729

  .262 محمد مغيث 0101-010747

  .263 الحسين  الجبالي 0101-010756

عبةةةةد الةةةةرزاق بةةةةن علةةةةي بةةةةن محمةةةةد  0101-010778
 الطرودي

264.  

  .265 معز  مشرقي 0101-010794

  .266 علي بن الطاهر 0101-010795

  .267 احمد بن تيجاني بن سالم 0101-010796

  .268 احمد  المسليني 0101-010802

المنجةةةةي   بةةةةن العيةةةةادي  بةةةةن محمةةةةد  0101-010804
 ساسي

269.  

  .270 علي  الغربي 0101-010805

  .271 طارق بن الشاذلي بن محمد تلمودي 0101-010806

  .272 فوزي  بوعفيف 0101-010816

  .273 محمود حنفية 0101-010821

  .274 رابح  نجالوي 0101-010828

  .275 محمد الهادي  حضري 0101-010829

  .276 المعز  مدين 0101-010832

  .277 العيد بن عمر بن الحاج سالم  بنعمر 0101-010843

  .278 فتحية  فليس 0101-010845

  .279 فوزي بن  علي بن عثمان  عكروت 0101-010847

مةةةةراد بةةةةن عةةةةز الةةةةدين بةةةةن عثمةةةةان   0101-010848
 سعداوي

280.  

  .281 أحمد بن مسعود بن الساسي لملومي 0101-010851

  .282 جلول بن بلقاسم بن سعيد  الصيد 0101-010856

  .283 الطيب بونخلة 0101-010859

  .284 عبد هللا  سالمة 0101-010883

  .285 الحسين  المحجوبي 0101-010887

  .286 صالح  الحرابي 0101-010888

  .287 فايق وحادة 0101-010891

  .288 يونس  الماجري 0101-010892

  .289 هشام  بن محمد بن عبد هللا   خليل 0101-010897

  .290 علي  الجالصي 0101-010898

  .291 ن دلةلطفي  ب 0101-010914

  .292 جميلة  الشابي 0101-010919

  .293 فوزي السريكو 0101-010925

  .294 محمد  بنامحمد بن محمود عويلي 0101-010931

  .295 بو جمعة بن محمدبن  صالحالمزليني 0101-010946

  .296 حسن  نهدي 0101-010952

  .297 محمد سالمي 0101-010956

  .298 عادل  السوفي 0101-010968

  .299 شكري  الميساوي 0101-010970

عاللةةةةةة بةةةةةن المختةةةةةار بةةةةةن خمةةةةةيس    0101-010975 300.  



 السعيدي

  .301 عادل  خريبش 0101-010976

  .302 لمياء البجاوي 0101-010980

  .303 صفوة  بن طالب 0101-010990

  .304 حليم عاطف قاسم 0101-010992

  .305 محمد  بن رابح بن محمد ابراهمي 0101-010995

  .306 محمد النصري  0101-003142

  .307 يرهمحمد فتحي عم 0101-015549

  .308 حامد عريض 001005 -0801

 


